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Versenykiírás 

a Nyugdíjas Klubok XIV. Országos Kártya Versenyére 

 

 

1./ A verseny célja hogy: 

Eldöntsük a nyugdíjas klubtagok és csapatok rangsorát römi és ulti 

kártyajátékokban. 

A kártyajátékok népszerűsítése a nyugdíjasok körében. 

A ország nyugdíjas klubjai közötti kapcsolatok erősítése. 

 

2./ A verseny ideje és helye: 

 

2019. október 14.(hétfő) 10.00 – 15.00 óra 

   Budapest, Láng Művelődési Ház (Rozsnyai u.2.) 
 

3./ A verseny rendezője: 

 

  Nyugdíjas Klubok és Idősek 

  „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

  Sport és szabadidő bizottság 

 

Versenybíróság: 

  Elnök:  Czingler Sándor orsz. szöv. alelnök 

  Titkár:  Medveczki Aranka sportbizottság titkár 

  Tagok:  Süle Istvánné 

    Varga Károlyné 

    Sánta Gyula 

 

4./ A verseny résztvevői: 

 

Az országos szövetséghez tartozó nyugdíjas klubok 4 fős csapatai. 

Minden megyét a megye egy – két klubjának csapata képviselheti. 

Budapest főváros három – négy klubjának csapatát nevezheti. 

Az induló klubcsapat elő versenyeken szerezzen jogot az országos döntőn való 

indulásra. 

 

 



 

5./ A verseny lebonyolítása: 

 

A nevezők létszámától függően 3 – 4 fordulós un. svájci rendszerben mind a 

két kártyajátékban. 

Valamennyi forduló 3 – 4  x 5 kör ulti és 3 x 7 kör römi írásos formával 

 

Alapul a Magyar Ultiszövetség Versenyszabályzat 2012 (Letölthető a MAUSZ honlapjáról) és 

a Römi játékszabályok (Letölthető a kartyaszabalyok/mappa/romi.htm-ről) szolgálnak. 

 

6./ A verseny díjazása, helyezések megállapítása: 

 

Az I – III. helyezett egyéni versenyző és csapat érem és oklevéldíjazásban részesül, klubjuk 

oklevelet kap. 

A helyezéseket a 3 – 4 svájci fordulós lebonyolításban elért pontszámok alapján állapítják 

meg. A csapatversenyt az egyéni helyezések alapján állapítják meg a rendezők. 

 

7./ A verseny költségei: 

 

A rendezés és díjazás költségeit a rendezők, a versenyzők költségeit a 

résztvevők, ill. klubjaik fedezik. 

 

8./ Nevezés: 

 

 Írásban a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

 Sport és szabadidő bizottság címére: 

 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18. 

 E-mailben: czinglers4@gmail.com 

 

Nevezési díj nincs. 

 

Felvilágosítást ad: 

   Tóth Istvánné Zia a Szövetség telefon számain, 

   Czingler Sándor (Tel. 88/311-618, vagy 06/70/246 – 91 – 54) 

   Medveczki Aranka (tel: 06/30/641-56-86) 

 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 24. 

 

 

9./ Egyéb előírások: 

 

A versenyen csak 4 fős csapatok indulhatnak. 

Kivételes esetekben egyéni nevezéseket is elfogadnak a rendezők. 

 A csapatok tagjai nők és férfiak vegyesen is lehetnek mindkét csoportban. 

 A verseny helyszínén BÜFÉ üzemel. 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 7. 

 

 



Versenyrendezőség 


